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บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการ
ดาเนิ น งานของธุร กิจ ผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในกรุ งเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจที่มีผ ลต่อผล
การดาเนินงานของกิจการในธุ รกิจขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกิจการในธุรกิจ
ขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานครผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ คือ ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อม
(SMEs) กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 127 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มี
อิทธิ พลทางบวกกับ ผลการดาเนิ น งานของธุร กิจ และบุค ลิ กภาพแบบเปิด รับประสบการณ์ มีอิท ธิพ ล
ทางบวกกับ คุณลักษณะการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกกับ ผลการ
ดาเนินงาน ของธุรกิจ ตลอดจนคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบ
บางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
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คุณลั กษณะการเป็น

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the influence of conscious mind
personality through the entrepreneurship that affected the business performance, 2) to
study the influence of openness to experience personality through the entrepreneurship
that affected the business performance, 3) to study the influence of the entrepreneur
that affected the business performance, 4) to study the influences of conscious mind
and openness to experience personality that affected the operation of SMEs in Bangkok
through entrepreneurs. This research used quantitative research method by using
research questionnaire with the sample group which were the entrepreneurs of SMEs in
Bangkok for 127 persons then analyzed the influence of variables with multiple
regressions. From the study result, it was found that the conscious mind and openness
to experience personality had positive influence to the business performance and the
openness to experience personality had positive influence to the entrepreneurs and the
entrepreneurs also had positive influence with the business performance including that
the entrepreneurship had performed as the Partial Mediator between the conscious
mind, and openness to experience, personality and the business performance
Keyword: Conscious mind personality, Openness to experience personality,
Entrepreneurship, Business performance
บทนา

ปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
องค์ ก าร ซึ่ ง มั ก ส่ ง ผลกระทบไม่ ท างตรงก็ ท างอ้ อ ม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งโอกาสแห่ ง
ความสาเร็จหรือนามาสู่ความล้มเหลวของธุรกิจเช่นกัน ดังนั้นความท้าทายหนึ่งสาหรับผู้ประกอบการคือ
การบริหารจัดการกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมภายใน
อาทิเช่น โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ของกิจการ ทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการทางาน วัฒนธรรม
องค์การและกฎระเบียบข้อบังคับ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิเช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี การแข่งขัน การเมืองและกฎหมายสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งผู้ประกอบการต้องดึงศักยภาพ
ที่มีในตนเองออกมาใช้ในการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ประกอบการที่
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มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้างนวัตกรรม การทางานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขัน
และการเผชิญกับความเสี่ยง(Ireland, Hilt & Sirmon, 2003,963-989 ; Stam & Elfring,2008,97-111)
จะมีค วามฉั บ ไวในการปรั บ ตั ว ต่อ สภาพแวดล้ อมที่มี การเปลี่ ยนแปลง (วนิดา สุ ว รรณนิพนธ์, 2560)
ผู้ประกอบการจึงเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้เกิดการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
องค์การในการที่จะประกอบธุรกิจ (Hatten, 2009, 35) เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ โดยใช้
สมรรถนะของตนเอง และเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการในการจัดการธุรกิจให้เจริญเติบโต
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ (Baum & Locke, 2004, 587-598; Beaver & Jennings,
2005, 923-936) เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556, 94)
ผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางอ้อมผ่านการแสวงหา
โอกาสและการใช้นวัตกรรม ผลปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถวัดได้ในรูปของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยต้องอาศัย
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญชานาญการและเครือข่าย (Dale, 1996, 46 ; Kast & Rosenzweig, 1995, 23)
เนื่องจากทุนทางปัญญาเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งแต่คนจะมีปัญญาหรือองค์ความรู้ ฐานความรู้ที่มีอยู่ใน
ตนเองโดยที่แต่ละองค์การต่างมีบุคลากรที่มีทุนทางปัญญาที่จะสามารถนาพาให้ศักยภาพและนาไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่มีผลการดาเนินงาน (Youndt & Snell, 2004, 337-360)
นอกจากคุณลั กษณะของผู้ ประกอบการที่ควรจะมี ดังที่ได้กล่ าวไว้ข้างต้น อีกส่ วนที่ส าคัญก็คือ
บุ คลิ กภาพของผู้ ประกอบการ โดยในปั จจุบันได้มีแนวคิดที่ ได้มีการนามาใช้ อย่างกว้างขวาง คือ แนวคิ ด
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae, 1992) ประกอบด้วย บุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
และบุ ค ลิ กภาพแบบมี จิ ตส านึ ก ส าหรั บการศึ กษานี้ ผู้ วิ จั ยได้ มุ่ งเน้ นการศึ กษาบุ คลิ ก ภาพผ่ า นภาวะ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกิจการใน 2 องค์ประกอบ คือบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเป็นบุคลิกภาพที่มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่ดาเนินการศึกษาคือ ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) นั้น
ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือ
ให้บริการ จากแนวทางการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9 แผนแม่บทการพัฒนา SMEs และการพัฒนาตาม พรบ.ส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2543 ได้มีการ
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ เ ป็ น กลไกหลั ก ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ เนื่องจาก SMEs เป็นธุรกิจภาคประชาชนที่มีส่วนสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประเทศ SMEs มีบทบาทเป็นฐานรากให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งใน
แง่การเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริการ โดยเฉพาะในลักษณะการรับช่วงการผลิตเพื่อส่งต่อ
277

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นกลไลหลักในการแก้ปัญหาความยากจน เพราะช่วย
สร้างงาน ช่วยยกระดับมาตรฐานการดารงชีวิตของผู้คนในสังคม SMEs สามารถรองรับแรงงานได้จาก
หลายๆ ส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว แรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากกิจการขนาดใหญ่ แรงงาน
ใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา รวมไปถึงเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของบุคคล อีกทั้งยังเป็นแหล่งประดิษฐ์คิดค้น
สิ่งใหม่ๆ ให้กับประเทศ เพราะ SMEs เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นอิสระ ความถนัดและ
ความชอบของผู้ ป ระกอบการ โดยพยายามที่จะสร้ างสรรค์ผ ลงานของตนเองด้ว ยการลองผิ ดลองถู ก
จึงทาให้เกิดการประดิษฐ์หรือคิดค้นวิทยาการ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
จากปรากฏการณ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพผ่านภาวะ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกิจการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการนั้นเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ ดังนั้น บุคลิกภาพของผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะนาพาให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจผ่าน
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลต่อผลการดาเนินงาน
ของกิจการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อผล
การดาเนินงานของกิจการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กรุงเทพมหานครผ่านคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality Traits)
แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่ถูกยอมรับมากที่สุด โดยมีการนาไปใช้อย่างกว้างขวางทั้ง
ในสถานศึกษา คลินิก รวมทั้งในองค์การธุรกิจต่าง ๆ คือ แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของคอสตา
และแมคเคร (Costa and McCrae, 1992) เรียกย่อว่า ‘OCEAN’ โดยองค์ประกอบทางบุคลิกภาพห้า
ด้านนี้ ประกอบด้วย
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1. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) หมายถึง การทาสิ่ง
แปลกใหม่ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ การมีจินตนาการ
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) หมายถึง ความมีระเบียบ ทาตามแบบ
แผน ปฏิบัติตามกฎกติกา การวางแผนสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้า มุ่งมั่นความสาเร็จ
3. บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตั ว (Extraversion) หมายถึ ง ชอบเข้ า สั ง คม ช่ า งพู ด ช่ า งคุ ย
กระตือรือร้น เป็นมิตร ชอบแสดงออก
4. บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) หมายถึง ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่น น่าไว้วางใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5. บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหว (Neuroticism) หมายถึ ง แสดงออกถึ ง อารมณ์ ใ นแง่ ล บ เช่ น
เกรี้ยวกราด ขี้กังวล หดหู่
สาหรับการศึกษานี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา 2 องค์ประกอบคือ บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) ประกอบด้วยลักษณะย่อย
6 ด้ า น ได้ แ ก่ ช่ า งฝั น (Fantasy) การมี อ ารมณ์ สุ น ทรี ย ภาพ (Aesthetics) การเปิ ด เผยความรู้ สึ ก
(Feelings) การปฏิบัติ (Actions) การมีความคิด (Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) โดยลักษณะ
ของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ต่า จะเป็นคนที่ชอบทากิจวัตรประจาวันแบบเดิมมากกว่าทา
สิ่งที่แปลกใหม่ ชอบทาตามประเพณีนิยม ไม่ค่อยชอบงานศิลปะหรือเรื่องบันเทิงเท่าไรนัก ในขณะที่ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์สูง จะเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความชอบเรื่องศิลปะ มีความคิด
สร้างสรรค์สูง (Costa and McCrae, 1992 อ้างอิงจาก นิภาพร พวงมี, 2554)
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) ประกอบด้วยลักษณะย่อย 6 ด้าน ได้แก่
การมี ค วามสามารถ (Competence) การมี ร ะเบี ย บ (Order) การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
(Dutifulness) การมีความต้องการสั มฤทธิ์ผล (Achievement Striving) การมีวินัยในตนเอง (Selfdiscipline) และการมี ค วามสุ ขุ ม รอบคอบ (Deliberation) โดยลั ก ษณะของผู้ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี
จิตสานึกต่า จะเป็นคนไม่มีระเบียบ ผัดวันประกันพรุ่ ง เหลาะแหละ ลงมือทาโดยไม่ไตร่ตรอง หุนหันพลัน
แล่ น ไขว้เขวไปจากเป้ าหมายได้ง่าย ในขณะที่ผู้ มีบุ คลิ กภาพแบบมีจิตส านึกสู ง จะเป็ นคนเชื่ อถือได้
สุขุม คิดล่วงหน้า ทุ่มเทในการทางาน มุ่งมั่นกับเป้าหมาย (Costa and McCrae, 1992 อ้างอิงจาก นิภา
พร พวงมี, 2554)
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ผลการดาเนินการของธุรกิจ (Business Performance)
ผลการดาเนินการของธุรกิจ เป็นมุมมองในภาพรวมที่แสดงถึงผลลัพธ์ของการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การ (Wu & Lu, 2012) และเป็นตัวชี้วัดในการประเมินระดับของความสาเร็จของโครงการ
เนื่องด้วยในปัจจุบันองค์การธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทาให้จาเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและติดตามการดาเนินการอยู่ตลอดเวลา
(พสุ เดชะรินทร์, 2545) ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลทางด้านการเงินและการบัญชีเป็นหลัก
แต่ในปัจจุบันได้มีการนาเครื่องมือวัดที่ชื่อ Balanced Scorecard มาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีลักษะ
เด่นตรงที่มีการพิจารณาผลการดาเนินการทั้งในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน โดยในการวิจัยครั้งนี้
จึงทาการวัดผลการดาเนินการของธุรกิจในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า
มุมมอง ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการอธิบายหรือมีผลการวิจัย
ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ พบว่า ภูริกานต์ วัจน์ประภา
ศักดิ์ และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ วัฒนธรรม
องค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัด
กาญจนบุ รี พบว่า บุ คลิกภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ มีความสั มพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับบังคับบัญชาและผลการศึกษาของ Latham & Seijts ในปี 2011 ได้ทำการศึกษาเรื่อง The Effect
of Commitment to a Learning Goal, Self-Efficacy, and the Interaction Between Learning Goal
Difficulty and Commitment on Performance in a Business Simulation ได้ทาการศึกษากับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ จานวน 128 คน โดยศึกษาตัวแปรการยึดมั่นต่อเป้าหมายที่เป็นตัวแปรสื่อระหว่างการรับรู้
ความสามารถในงานและผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า การยึดมั่นต่อเป้าหมายนั้นเป็นตัวแปรสื่อระหว่าง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลปฏิบัติงาน โดยเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านได้แก่ ความสามารถ
ในการฝึกอบรม ความสามารถในงานและประวัติทางงานบุคคล พบว่า มีเพียงบุคลิกภาพด้านมีจิตสานึกเท่านั้นที่
แสดงความสัมพันธ์กับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกิจการ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาส่ วนที่ เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวกับ บุคลิ กภาพแบบมี จิตส านึก และบุคลิ กภาพแบบเปิดรั บ
ประสบการณ์ว่า จะมีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างไร ซึ่งนาไปสู่สมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1a บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐานที่ 1b บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
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คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ต้องการประสบความสาเร็จจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO) ที่เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
และใช้ในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย มีการเสนอกรอบความคิด และมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการ
ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค์การที่แตกต่างกัน (Dess, Lumpkin & Eisner, 2007)
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทาให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ อย่าง
รวดเร็ว (Harms, 2009) โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมักพบว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับการเผชิญกับความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความพยายาม
ในการพัฒนา และค้นหาวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
Entrialgo (2002) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการตามแนวความคิดที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางของ Miller (1983) ว่าคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการจะต้อง
ประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยง และการทางานเชิงรุก ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะแสดงออกในการดาเนินธุรกิจ Covin and Slevin (1991) ได้อธิบายชัดเจน
มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัย นวัตกรรมการเผชิญกับความเสี่ยง และการทางานเชิงรุก โดยกล่าวว่า ลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริหารองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกับความเสี่ยงเป็น
สิ่งที่ผู้บริ หารระดับสูงจะต้องเผชิญเมื่อมีการตัดสินใจลงทุน และการดาเนินกลยุทธ์ภายใต้สภาวะความไม่
แน่นอนประการที่สอง จานวนความถี่ และขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารในการพัฒนาเทคโนโลยี และประการที่สามคือลักษณะทางธรรมชาติของผู้บริหารที่จะแสดงออกถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขัน และการทางานเชิงรุกเมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในส่วนนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษามิติของการเป็นผู้ประกอบการของ Dess, Lumpkin, and Taylor (2005)
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้าง
นวัตกรรม การทางานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขัน และการเผชิญกับความเสี่ยงโดย 5 มิติดังกล่าวสามารถ
ใช้ในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการดาเนินงานของธุรกิจ โดยในมิตคิ วามเป็นอิสระใน
การบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง ความเป็นอิสระในการทางานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อมุ่งหวังให้
ธุรกิจบรรลุผลสาเร็จในเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์การ มิตกิ ารสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง
ความพยายามที่จะนาเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการทดลองหรือจากประสบการณ์และการมีกระบวนการพัฒนา
ความคิ ดสร้ างสรรค์ โ ดยมี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารใหม่ ๆ มิ ติ การท างานเชิ งรุ ก
(Proactiveness) หมายถึง ลักษณะของการมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาความเป็นผู้นาในตลาดเป็นการมองการณ์
ไกลเพื่ อแสวงหาโอกาส และความต้ องการในอนาคต มิ ติ ความสามารถในการแข่ งขั น (Competitive
aggressiveness) หมายถึง ความพยายามในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในธุรกิจมีลักษณะที่ชอบต่อสู้ หรือมีการ
ตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อพัฒนาตาแหน่งของธุรกิจ หรือขจัดอุปสรรคคู่แข่งขันในตลาด (จิราธร
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โหมด สุวรรณ และจันทนา แสนสุข, 2560) และมิตกิ ารเผชิญกับความเสี่ยง (Risk taking) หมายถึง การตัดสินใจ
และการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรืออาจต้องเชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รัตติกรณ์ จงวิศาล (2548) ศึกษาภาวะผู้นา และทิศทางใหม่เพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้ นา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การส่งเสริมแรงบันดาลใจผูใ้ ต้บังคับบัญชา 2) การใส่ใจและปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่น 3) การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 5) การเสริมสร้างจิตสานึก
ต่อบุคคล 6) การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ โดยผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในการประกอบธุรกิจสูงจะมีภาวะ
ผู้นาโดยรวม และทั้ง 6 องค์ประกอบสูงกว่าผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในการประกอบธุรกิจต่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนที่
เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการว่าจะมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ และผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างไร จึงนาไปสู่สมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 2a บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น
ผู้ประกอบการ
สมมติฐานที่ 2b บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ
สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
จากการศึกษาของสายทิพย์ โสรัตน์ และมิตภาณี พงษ์พัว (2556) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น าเชิ ง ผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น การธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ครอบครัวประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ในประเทศไทย พบว่า การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลการดาเนินการธุรกิจได้ร้อยละ 39 เมื่อพิจารณาเส้นทางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตั ว แปรและค่าขนาดอิทธิพลของตัว แปรส่ งผ่ าน พบว่า การมุ่งเน้ นการตลาดในธุร กิจบริการ
นวัตกรรมการบริการ และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นาเชิงผู้ประกอบการ
และผลการดาเนินการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ส่ ว นที่ เ ป็ น ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการว่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก และ
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ กับผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างไร จึงนาไปสู่สมมติฐานดังต่อไปนี้
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สมมติฐานที่ 4a คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
สมมติฐานที่ 4b คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
0

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
(Self-Efficacy
Consciousness))
บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Imagination
(Openness))

H2a

H2b
0

H1a
H4a

คุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

H3

ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
(Business Performance)

H4b
H1b

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึก ษาในการวิจั ยครั้ง นี้ คือ ผู้ ป ระกอบการในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร ด้วยความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
(บุญชม ศรีสะอาด, 2538) โดยใช้สูตรของยามาเน ดังนี้
n =
=
= 367 คน
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไป 380 คน ได้กลับมา 200 ฉบับ และคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะ
ฉบับที่สมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 127 ฉบับ
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) กรอบ
แนวคิดของการวิจัย (Conception Framework) และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างคาถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1)
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 3) ด้านบุ คลิกภาพของตัว
ผู้ประกอบการ (Personal Traits) 4) ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship)
และ 5) ด้านผลการดาเนินงานของธุรกิจ
แบบสอบถามส่ ว นที่ 1 และ 2 มี ลั กษณะเป็นคาถามแบบเลื อกตอบ (Check List) และ
แบบสอบถามส่วนที่ 3, 4 และ 5 มีลักษณะเป็นคาถามแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยได้กาหนดน้าหนักการให้คะแนนของตัวเลือก 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีช่วง
คะแนนและการแปลความหมาย ได้แก่ 1) น้อยที่สุด คือ 1.00 - 1.80 คะแนน 2) น้อย คือ 1.81 - 2.60
คะแนน 3) ปานกลาง คือ 2.61 - 3.40 คะแนน 4) มาก คือ 3.41 - 4.20 คะแนน และ 5) มากที่สุ ด
4.21 - 5.00 คะแนน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (Pre-Test)
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุดและคานวณหาค่าความเชื่อมั่นด้ว ยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) โดยใช้เกณฑ์ย อมรับ ที่ค่ามากกว่า 0.7 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ
โดยใช้ส ูต รหาค่า สัม ประสิท ธิ ์ แ อลฟ่ า (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha
Coefficient) ผลลัพธ์ค่าแอลฟาที่ตัวจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0
<<1 ค่าที่ได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.919-0.931 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)
สถิติเพื่อใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบแบบสอบถามแต่ละรายการ จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) (ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ค่าสหสัมพันธ์เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้และ
ทดสอบสมมติฐานด้านการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.6 มีอายุระหว่าง 36-50 ปี ร้อยละ 66.7 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 58.7 โดยมีกิจการเจ้าของคนเดียว (ไม่ได้จดทะเบียน) ร้อยละ 53.2
284

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรบุคลิกภาพกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
ความเป็นผู้ประกอบการ

4.17
0.51
4.19
0.51
3.91
0.52
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
3.62
0.71
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผล
การดาเนินงานของธุรกิจ
บุคลิกภาพ
ผลการ
บุคลิกภาพ
ความเป็น
ดาเนินงาน
แบบเปิดรับ
ตัวแปร
แบบมีจิตสานึก
ผู้ประกอบการ ของธุรกิจ
ประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
0.562**
ความเป็นผู้ประกอบการ
0.641**
0.669**
ผลการดาเนินงานของธุรกิจ
0.644**
0.500**
0.624**
** P<0.01

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของตัว
แปรพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงนาไปสู่การทดสอบสมมติฐานในลาดับต่อไป
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างบุคลิกภาพกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ตัวแปรต้น

บุคลิกภาพแบบมี
จิตสานึก

1a
ผลการ
ดาเนินงาน
ของธุรกิจ

1b
ผลการ
ดาเนินงาน
ของธุรกิจ

0.644**
(0.049)

บุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
2a
2b
3
ความเป็น
ความเป็น
ผลการ
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ดาเนินงาน
ของธุรกิจ

0.641*
(0.068)
0.500**
(0.056)

0.414
Durbin-Watson
2.117
*p < 0.05, **p<0.01

0.244
2.182

4b
ผลการ
ดาเนินงาน
ของธุรกิจ

0.400**
(0.058)
0.669**
(0.066)

ความเป็น
ผู้ประกอบการ
Adjusted R2

4a
ผลการ
ดาเนินงาน
ของธุรกิจ

0.411
2.149

0.447
2.031
285

0.624**
(0.051)
0.384
2.178

0.392**
(0.080)
0.508
2.001

0.135**
(0.061)
0.584**
(0.084)
0.459
2.102
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้
สมการที่ 1a บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีอิทธิพลทางบวกกับผลการดาเนินงานของธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (β =0.644, p<0.01) โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.4 จากผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 1a
สมการที่ 1b บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกกับผลการดาเนินงานของ
ธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β =0.500, p<0.01) โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 24.4 จาก
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1b
สมการที่ 2a บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีอิทธิพลทางบวกกับผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (β =0.641, p<0.05) โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 41.1 จากผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 2a
สมการที่ 2b บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ มี อิทธิ พลทางบวกกับ ผู้ ประกอบการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β =0.669 p<0.01) โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.7 จากผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2b
สมการที่ 3 ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (β =0.624 p<0.01) โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 38.4 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรกลาง (Mediators) 4 ขั้นตอน ของ Baron & Kenny (1986)
Variable
M
Y
X
(0.741) 0.069
(.647) 0.108
(0.410) 0.155
M
(0.624) 0.096
(0.320) 0.135
2
Adjusted R
0.545
0.414
0.384
0.456
สมการที่ 4a เมื่อมีการควบคุมความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแปรกลางปรากฏว่าบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสานึกมีนัยสาคัญทางสถิติกับ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ (β =0.400, p<0.01) ขณะเดียวกัน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β =0. 392, p<0.01) โดยการศึกษานี้
จากค่าสัมประสิทธิถดถอย (β) พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน
(Partial Mediator) ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ จากผลการวิจัยจึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 4a
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สมการที่ 4b เมื่อมีการควบคุมความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแปรกลางปรากฏว่าบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ มีนัยสาคัญทางสถิติกับ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ (β =0.135, p<0.01)
ขณะเดียวกันความเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β =0. 584, p<0.01) โดย
การศึกษานี้ จากค่าเบต้า (β) พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน
(Partial Mediator) ระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ให้สาเร็จกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
จากผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ 4b
อภิปรายผลการวิจัย
อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน กรุงเทพมหานคร
พบว่า การศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ Barrick and Mount (1991) ที่ได้ศึกษาแบบอภิมาน
(Meta-Analysis) เรื่ องบุคลิ กภาพห้าองค์ประกอบและเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีเพียง
บุคลิกภาพด้านมีจิตสานึกเท่านั้นที่แสดงความสัมพันธ์กับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ซึ่งส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานของกิจการ และการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ต่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ จากผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริกานต์
วัจน์ประภาศักดิ์ และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
วัฒนธรรมองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับบังคับบัญชา
สาหรับการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
จากผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก จะประกอบด้วย
ความสานึกในหน้าที่ ความคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะปฏิบัติ และความพยายามเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
เป็นต้น จึงจะส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และจากผลการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์ต่อ คุณลักษณะการเป็นผู้ ประกอบการ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เช่นกัน โดยผู้ป ระกอบการจะมีบุคลิ กภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ที่แสดงถึงการมี
สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ อื่น การเรี ย นรู้ เ พื่อ พัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ รวมถึงแสวงหาวิ ธีก ารใหม่ๆ เพื่ อเอาชนะสิ่ งต่ อต้ านการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ ส าหรั บ ผลการศึก ษาอิ ทธิพลของคุ ณลั กษณะการเป็น ผู้ ประกอบการต่อ ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการเป็นผู้ประกอบการที่
ดีจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 5 ข้อ คือ ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้างนวัตกรรม
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การท างานเชิง รุ ก ความสามารถในการแข่ งขัน และการเผชิญ กับความเสี่ ยง ได้ ส อดคล้ องกับ Dess,
Lumpkin, and Taylor (2005) ที่ได้ศึกษารูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจของคุณลักษณะของ
การเป็ นผู้ ประกอบการ ได้แก่ ความเป็ นอิ สระในการบริ หารงาน การสร้ างนวัตกรรม การท างานเชิ งรุ ก
ความสามารถในการแข่งขัน และการเผชิญกับความเสี่ยงโดย 5 มิติดังกล่าวสามารถใช้ในการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการดาเนินงานของธุรกิจ หากพิจารณาถึงคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
ในการเป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ ปรากฏว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีนัยสาคัญทางสถิติ
กับผลการดาเนินงานของธุรกิจ ขณะเดียวกันความเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางโดยสมบูรณ์ ระหว่างบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์ให้สาเร็จกับผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ประโยชน์จากการวิจัย
1. จากการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ผลการดาเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ใน กรุงเทพมหานคร ทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความเข้าใจถึงหลักการ
พัฒนาบุคคลว่าจะต้องมีส่วนประกอบของการส่งเสริมบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์
เป็นสาคัญ
2. ผู้ประกอบการธุรกิจมีแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึง
การมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีว่าต้องประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 5 ข้อคือ ได้แก่
ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การสร้างนวัตกรรม การทางานเชิงรุก ความสามารถในการแข่งขัน และการ
เผชิญกับความเสี่ยงก็เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้กิจการมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาฐานลูกค้า
เดิมและลูกค้าใหม่ได้ ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีผลกาไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย
3. จากผลการศึกษาสามารถยืนยันผลว่าอิทธิพลของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงาน
ของธุ ร กิ จ ผ่ า นคุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ( SMEs) ใน
กรุงเทพมหานครนั้น จะต้องมาจาก 2 บุคลิกภาพ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก คือ มีความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสานึกในหน้าที่ มีความคิดอย่างรอบคอบก่อนที่
จะปฏิบัติ และ 2) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ คือ มีการนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน มี
สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
มี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมื อ ตลอดจนแสวงหาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ เอาชนะสิ่ ง ต่ อ ต้ า นการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การศึกษานี้ เป็ น การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งได้มาซึ่งข้อมูล ยืนยันในเชิงตัว เลข แต่ยังขาด
รายละเอียดในเชิงลึก ทั้งนี้งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพเนื่องจากจะทาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่ส่งผล
ต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ใน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาข้อมูลเพียง 4 ตัวแปร เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นควร
ดาเนินการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อันจะทาให้เกิดเป็นมิติใหม่ของการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
สาหรับการวิจัยเรื่องอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึกและแบบเปิดรับประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจผ่านคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ใน กรุ งเทพมหานครนี้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ท่ า นได้ ก รุ ณ าสละเวลาในการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ วิ จั ย ท าให้
การศึกษานี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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